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Ponowne otwieranie miasta Nowy Jork: 
Co operatorzy siłowni i centrów fitness muszą wiedzieć 

  
Siłownie i centra fitness mogą zostać ponownie otwarte w mieście Nowy Jork (NYC) po 
podjęciu poniższych kroków obejmujących złożenie wniosku o przeprowadzenie kontroli siłowni 
i centrum fitness oraz formularza atestacyjnego. Wypełnienie formularza oznacza, że ośrodek 
spełnił nowe wymagania wydane przez stan Nowy Jork dotyczące COVID-19 i jest gotowy do 
inspekcji przez Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork (Wydział Zdrowia 
miasta Nowy Jork). Wydział Zdrowia miasta NYC prowadzi wirtualne inspekcje tych obiektów.  
 
Siłownie i centra fitness obejmują samodzielne, hotelowe, mieszkalne i biurowe siłownie i 
centra fitness; siłownie i centra fitness w instytucjach szkolnictwa wyższego; oraz obiekty i 
studia oferujące grupowe zajęcia fitness w pomieszczeniach (np. joga, pilates, taniec, sztuki 
walki).  
 
Najbardziej aktualne informacje dostępne są na stronie nyc.gov/health/coronavirus. 
Wymagania miejskie i stanowe mogą ulec zmianie w miarę uzyskiwania dalszych informacji o 
COVID-19 i najlepszych sposobach ograniczenia transmisji i zapewnienia bezpieczeństwa 
nowojorczykom. 
 
Pamiętaj o czterech kluczowych zasadach, które zapobiegają rozprzestrzenianiu 
się COVID-19:  
 

• Jeśli jesteś chory(-a), zostań w domu: Jeśli czujesz się chory(-a), zostań w domu, chyba 
że wyjście wiąże się z koniecznością uzyskania niezbędnej opieki medycznej (w tym z 
wykonaniem testu) lub załatwieniem innych ważnych spraw.  

• Zachowywanie dystansu fizycznego: Utrzymuj odległość co najmniej 6 stóp (2 metrów) 
od innych.  

• Noś osłonę twarzy: Chrońmy innych wokół siebie. Nawet jeśli nie masz objawów, 
możesz zarażać innych i rozprzestrzeniać chorobę podczas kaszlu, kichania lub 
mówienia. Noszenie maski może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa  
COVID-19.  

• Dbanie o higienę rąk: Często myj ręce wodą z mydłem lub używać środków 
dezynfekujących do rąk, jeśli woda i mydło nie są dostępne; regularnie czyść często 
dotykane powierzchnie; unikaj dotykania twarzy nieumytymi rękoma, kichaj i kaszlaj w 
ramię, a nie w dłonie. 

 
Rozważ możliwość zezwolenia pracownikom na wykonywanie części lub w całości pracy z domu, 
ponieważ najlepszym sposobem ochrony pracowników jest możliwie jak najczęstsze 
pracowanie z domu.  
 
Co muszę zrobić, aby legalnie ponownie otworzyć moją siłownię lub centrum fitness?  
Aby ponownie otworzyć swoją placówkę, musisz podjąć następujące czynności:  

• Musisz opracować plan bezpieczeństwa i zamieścić go na tablicy ogłoszeń w miejscu 
pracy.  

http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf
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• Zapoznać się z wytycznymi stanu Nowy Jork (NYS) i potwierdzić ich przestrzeganie. Stan 
wymaga potwierdzenia zapoznania się i zrozumienia stanowych wytycznych dla branży 
oraz ich wdrożenia. Formularz potwierdzenia można wypełnić na stronie 
forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation. 

• Należy wypełnić i złożyć Wniosek o przeprowadzenie kontroli siłowni i placówki fitness 
oraz formularz atestacji. 
 

Jestem gotowy(-a) do ponownego otwarcia mojej siłowni lub placówki fitness. Jak zapisać się 
na kontrolę? 
Prześlij wypełniony Wniosek o przeprowadzenie kontroli siłowni i placówki fitness oraz 
formularz atestacji. Inspektor z Wydziału Zdrowia NYC skontaktuje się z Tobą w celu umówienia 
się na wirtualną inspekcję. 

 
Co to jest kontrola wirtualna?  
Kontrola wirtualna to rozmowa wideo pomiędzy inspektorem Wydziału Zdrowia NYC a 
kierownikiem siłowni. Inspektor będzie pytać o zgodność z wymogami NYS, a w niektórych 
przypadkach wymagane może być potwierdzenie wizualne, że pewne wymogi zostały 
spełnione. Kierownik placówki, w ramach wirtualnego pokazu, demonstruje inspektorowi, 
pokazując mu, w jaki sposób obiekt spełnia wymagania stanowe, np. wskazując na wywieszony 
plan bezpieczeństwa i zapewnienie maseczek przez siłownię. 

 
Jakiego sprzętu potrzebuję do wirtualnej kontroli? 
Do przeprowadzenia wirtualnej kontroli potrzebny jest tablet, laptop lub smartfon oraz serwis 
internetowy. Kontrole będą przeprowadzane za pośrednictwem platformy do prowadzenia 
rozmów wideo, takiej jak Facetime lub Google Duo. 

 
A co, jeśli nie posiadam odpowiedniego sprzętu do przeprowadzenia wirtualnej kontroli? 
Wydział Zdrowia NYC Jorku omówi z Tobą inne opcje inspekcji, w tym możliwość kontroli na 
miejscu.  

 
Czy mogę otworzyć placówkę przed przeprowadzeniem inspekcji przez Wydział Zdrowia NYC? 
Tak, pod warunkiem, że wypełniłeś(-aś) i złożyłeś(-aś) formularz wniosku o przeprowadzenie 
kontroli oraz potwierdziłeś(-aś), że spełniasz wymagania stanowe, Twoja placówka może zostać 
otwarta. 

 
Co się stanie, jeśli moja placówka nie przejdzie kontroli Wydziału Zdrowia NYC? 
W przypadku niepowodzenia kontroli, placówka pozostanie zamknięta do czasu skorygowania 
wszelkich zaobserwowanych naruszeń. Inspektor przekaże informacje dotyczące sposobu 
skontaktowania się z Wydziałem, gdy będziesz gotowy(-a) do ponownej kontroli.  
 
Formularz wniosku o wydanie pozwolenia do Wydziału Zdrowia NYC wymaga podania 
maksymalnego dopuszczalnego obłożenia placówki przed wprowadzeniem ograniczeń 
obłożenia w związku z COVID-19. Jaka jest maksymalne dopuszczalne obciążenie? 
Maksymalne dopuszczalne obłożenie to liczba osób, które mogły przebywać na terenie siłowni 
przed wprowadzeniem przez władze stanowe ograniczeń obłożenia z uwagi na COVID-19. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Gyms_and_Fitness_Centers_Detailed_Guidelines.pdf
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
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Czy zajęcia fitness w pomieszczeniu zamkniętym są dozwolone?  
Od 22 marca 2021 roku zajęcia fitness w pomieszczeniach zamkniętych są dozwolone w NYC. 
Obiekty prowadzące zajęcia fitness w pomieszczeniach zamkniętych są zobowiązane do 
przestrzegania wszystkich wymogów zawartych w wytycznych NYS. 
 
Czy w siłowni lub centrum fitness wymagane jest okrycie twarzy?  
Tak. NYS wymaga, aby pracownicy i opiekunowie nosili okrycia twarzy przez cały czas na siłowni 
lub w centrum fitness (chyba, że osoba korzystająca to dziecko, które nie ukończyło 2. roku 
życia lub inna osoba, która z powodów medycznych nie jest w stanie nosić osłony twarzy). 
Dopuszczalne okrycia twarzy obejmują odpowiednie do ćwiczeń materiałowe oraz jednorazowe 
maseczki, zakrywające zarówno usta jak i nos. Zgodnie z wymaganiami NYS, bandany, 
buzdygany i kołnierze typu szale nie są dopuszczalne do stosowania w siłowniach i centrach 
fitness.  
 
Czy potrzebuję pozwolenia na prowadzenie działalności?  
W zależności od placówki, może być wymagane pozwolenie Ośrodek Kultury Fizycznej (Physical 
Culture Establishment, PCE). Dodatkowe informacje na temat PCE i procesu ubiegania się o 
pozwolenie podano tutaj. 
 
Czy technik HVAC, który dokonuje przeglądu mojego centralnego systemu wentylacyjnego, 
musi być certyfikowany? 
Tak. NYS wymaga, aby dokumentacja dotycząca centralnych systemów wentylacyjnych była 
wystawiana przez „certyfikowanego technika HVAC, profesjonalistę lub firmę, certyfikowanego 
profesjonalistę ASHRAE, certyfikowanego specjalistę ds. wstecznego odbioru lub 
licencjonowanego w Nowym Jorku inżyniera budowlanego”.  
  
Wydział Zdrowia NYC zaakceptuje certyfikat HVAC wystawiony przez podmiot rządowy spoza 
NYC lub prywatny organ certyfikujący HVAC. 
 
Gdzie mogę uzyskać inne informacje dotyczące ponownego otwarcia? 
Aby uzyskać odpowiedzi na inne kluczowe pytania dotyczące ponownego otwarcia, proszę 
przeczytać „Reopening New York City: Frequently Asked Questions” (Ponowne otwarcie miasta 
Nowy Jork: Często zadawane pytania). Nie wszystkie pytania będą dotyczyły tego tematu, ale 
mamy nadzieję, że pomoże to we wprowadzeniu w życie nowych wymagań. Na stronie 
Wydziału Zdrowia miasta NYC dotyczącej biznesów i COVID-19 udostępniono dodatkowe 
informacje i narzędzia przydatne w ponownym otwieraniu i utrzymywaniu działalności w 
sytuacji zagrożenie zdrowia publicznego z powodu COVID-19. 
 
 
Wydział Zdrowia NYC może zmienić zalecenia w miarę rozwoju sytuacji.    3.26.21 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Gyms_and_Fitness_Centers_Detailed_Guidelines.pdf
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/description/special-permit-for-physical-culture-establishment
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
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